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बदक पाण्यात ववहार करणारा पक्षी आहे. 

ददवसभर ते पाण्याच्या आत-बाहेर करत असते.  

ते कधी पाण्यात असते, तर कधी जलमनीवर असते.  

पण ककतीही वेळा पाण्यात गेले तरी बदक कधी ओले होत नाही.  

बदक जलरोधक (वॉटरपु्रफ) असते.  



बदक जलरोधक असते, कारण त्याच्या शपेटाजवळ एक तेलगं्रथी असते.  

आपडया रंद िोिीने बदक ही तेलगं्रथी िाटते. हे तेल ते त्याच्या वपसानंा 
आखण पिंानंा मािते. याला प्रीननगं अस ेम्हणतात.  

अशा प्रकारे बदक तासनतास वप्रनीगं करत बसते आखण आपडया पिंावंर  
तेलािा थर देते.  

बदकािी वपसे ओली होत नाहीत, कारण तले आखण पाणी एकमकेातं 
लमसळत नाहीत. पंिावंर लागलेले पाणी तलेाच्या थरामळेु घसरन िाली 
पित.े   





तुम्ही स्वत: हे लसद्ध कर शकता.  

आजुबाजूच्या पररसरातून काही पक्षयािंी वपसे गोळा करा.  

एिाद्या वपसावर पाणी लशपंिा. ते पीस ओले होईल, कारण 
बहुताशंी पक्षयािंी वपसे जलरोधक नसतात.  

पाणी   



तुमिी बोटे िाद्यतेलात बिुवा. मग दसुरे एिादे पीस तुमच्या तले लागलेडया बोटामंधनू 
कफरवा. असे दोन-तीन वेळा करा. आता त्या वपसावर तेलािा थर लागलेला ददसेल.  

आता तेलािा थर लागलेडया वपसावर पाणी लशपंिा. त ेपीस ओले होणार नाही. कारण 
तेल आखण पाणी एकमेकातं लमसळत नाही.  

पानी 

िाने वाला तेल   



तुम्हाला पक्षयािंी वपसे लमळाली नाहीत तर हरकत नाही. तेल आखण पाणी एकमेकातं लमसळत 
नाहीत, हे दािवण्यासाठी तमु्ही दसुरा एक प्रयोग कर शकता.  

दोन कागदी वपशव्या घ्या. एका वपशवीवर िाद्यतेलािा थर द्या. आता दोन्ही वपशव्यावंर पाणी 
लशपंिा.  

तेलािा थर असलेली वपशवी ओली होत नाही, कारण तेल आखण पाणी एकमेकातं लमसळत नाही.  

पानी 

िाने वाला 
तेल   



अशाि प्रकारे, बदकाच्या पिंावंरही 
तेलािा थर लागडयामळेु पाणी पंिाचं्या 
आत जाऊ शकत नाही.  

तेल  



बदके आपला बहुताशंी वेळ पाण्यात घालवतात.  

ते िबकयामंध्ये, तळयामंध्ये, दलदलीमंध्ये आखण उथळ झऱयामंध्ये पाणी उिवत कफरत असतात. 
पाण्याने भरलेडया िोल िरामंध्ये आखण िाियामंध्ये त ेजणू शीर्ाडसनि करतात. त्यावेळी त्यािं ेिोके 
पाण्यािाली आखण शपेटािा भाग हवेत असतो. पादहलंय का कधी असे मजेदार दृश्य!  





बदके अशा ल्स्थतीत असतात, तेव्हा समजायि ेकी ते स्वत:साठी अन्न शोधत आहेत. पातळ 
त्विनेे जोिलेडया बोटानंी पाणी वडहवत ते वेगाने पाण्यात सरू मारतात आखण आपडया रंद िोिीने 
पाण्याच्या तळातील तण आखण गवत उपटून काढतात.     

वपनटेल बदक आखण मडलािड बदक पाण्यातील गवतामध्ये बबयाणे आखण ककटक शोधत 
असतात.   



ननळया पिंािं ेबदक (टील) पाण्यात रानटी भातासोबत ककटक, लशपंले आखण 
िेकि ेशोधत असते.   



शवलर बदके 

शवलर बदक उथळ पाण्यात िुलत िालते. ही बदके िोिीन ेचििल 
चिवितात आखण त्यात बबयाणे व सकू्षम पाणवनस्पती शोधतात. ते पाण्यातसदु्धा  
ककटक आखण कोळंबी शोधतात.    



जंगली बदके पाणवनस्पती शोधत असतात. त ेपाण्याच्या 
पषृ्ठभागावरि ेदहरवे तण, गवताच्या बबया, रानटी भात, कमळाच्या बबया, 
ओक वकृ्षाि ेफळ आखण फळािं ेगर िातात.    



ककत्येक बदके उत्तम पाणबिु ेअसतात. 

काही बदके िूप िोल अशा तळयाच्या तळाशीही जातात.  

ते 100 फूट िाली जाऊ शकतात.  

ही िोली दहा मजली इमारतीच्या उंिीइतकीि आहे.  



बदके पाण्यािाली 300 फूट िोलवर पोहू शकतात.  

श्वास घेण्यासाठी त ेवर येतात, तेव्हा सकूुन गेलेले असतात.  



कॅन्व्हासबॅक आखण स्कॉप्स ही बदके रानटी ओवा, लशपंले 
आखण िेकडयासंाठी पाण्यािाली िुबकी घेतात.  



  

            बफ्फेलहेिसदु्धा!  

हालेल्कवन बदके ककटक आखण मासे याचं्यासाठी पाण्यात 
िुबकी घेतात.  



मरगॅन्सर बदके मोठ्या माशासंाठी िुबकी घेतात. त्याचं्या 
िोिीत करवतीसारिे दात असतात. त्याच्या साहाय्यान,े 
मरगॅन्सर बदक ननसरिा सामन ककंवा ट्राऊट मासा पकित.े  



बदकानंा त्यािं ेअन्न पाण्यात ककंवा तळयाच्या, िबकयाच्या 
ककनाऱयावर शोधाव ेलागते.  

जेव्हा वातावरण थंि असते, तेव्हा नद्या आखण दलदल, तळी 
आखण तलाव बफाडच्या थराने झाकली जातात.  

जेव्हा पाणी गोठून बफड  बनत,े तेव्हा िेकि,े जलमनीवरि ेआखण 
पाण्यातील तण आखण सारे मासे बफाडच्या थरािाली असतात. 
त्यामळेु बदकानंा हे अन्न लमळू शकत नाही.  



अन्न लमळत नाही म्हणून बदके दरू उत्तरेकि ेननघनू जातात.  

अन्न लमळू शकेल अशा दक्षक्षणेकिील िडुया पाण्याकि ेजातात.. 

 

दक्षक्षणेकि ेउिणारी िॅबललगं बदके 

आखण वपनटेल बदके 

आखण मडलािड बदके 



टील आखण शवलर बदके 

आखण जंगली बदके 



हालेल्कवन आखण बफ्फेलहेि बदके 

दक्षक्षणेकि ेउिणारी पाणबुि ेबदके 

कॅन्व्हासबॅक आखण स्कॉप्स बदके 



आखण मरगॅन्सर बदक 

ही बदके ताशी 50, 60, 70 मलै, म्हणजे एिाद्या मोटारगािीच्या वेगाने 
दक्षक्षणेकि ेउित जातात.  





दक्षक्षणेकिील िडुया पाण्यात बदकानंा भरपरू अन्न लमळत.े बदके तीव्र 
उन्हाळयात तसेि वादळामंध्येही उित राहातात. ते वेगवान वाऱयामंध्ये 
आखण मसुळधार पावसातही उित राहातात. पावसाि ेसारे पाणी त्याचं्या 
पंिावंरन घसरन पिते.  



बदके तुमच्या घरावरन उित जात असतील तर तुम्हाला पढुच्या पानगळीमध्ये 
ते िात्रीने परतताना ददसतील. वर्ाडनवुर् ेबदके एकाि मागाडवरन उित जातात. 
कधी कधी त ेV आकार करन उितात. त्यािंा नेता या V आकाराच्या टोकावर 
उित असतो आखण इतर बदके त्याच्या पाठीमागे दोन नतरप्या रागंामंध्ये उित 
असतात.  



बदके िालनू उित जात असतील तर तुम्ही त्यानंा स्पष्टपणे पाहू शकता. तुम्ही त्यािंा फुसफुस 
आवाज ऐकू शकता. तुम्हाला त्याचं्या तेलकट पंिावंरन वाहात जाणाऱया हवेिाही आवाज ऐकू 
येईल. तुम्ही कदाचित त्याचं्या शक्तिशाली पंिािंी फिफिसदु्धा ऐकू शकता.  



पण बदके उंिावरन उित जात असतील तर तुम्ही त्यािंा आवाज ऐकू 
शकणार नाहीत. ते तमु्हाला स्पष्ट ददसहूी शकणार नाहीत. आभाळात तमु्हाला 
फि V आकारािी एक धसूर आकृती ददसेल. बदके उित जात आहेत, यािा 
तो एकमेव परुावा असेल.  

त्यावरन तुम्ही ननष्कर्ड काढू शकता की बदके दहवाळयात दक्षक्षणेकि े
स्थलातंर करत आहेत.  





वसंत ऋतुि ेआगमन झाडयावर बदके परततील. 

नद्यामंध्ये, तळयामंध्ये, िबकयामंध्ये आखण दलदलीमध्ये िुबकया घेण्यासाठी 
ते उत्तरेकि ेउिू लागतील. 

सकस अन्नाच्या शोधात त ेपनु्हा िुडया पाण्याकि ेउिू लागतील. 

उत्तरेकि ेपरतताना त्यानंा वादळी वाऱयामंधनू आखण पावसातून उित यावे 
लागेल.  

तरीही त ेनेहमी सकेुि राहातील - कारण बदक कधी ओले होत नाही.  



समाप्त 


